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وصحبه    آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 

 أمجعني، أما بعد: 

ث مّحاد بن حممد األنصاري  "فقد قرأُت كتاب   املجموع يف ترمجة العالمة املحدِّ

ورحالته وأقواله  ابنه    "وسريته  تأليف  األول  الشيخمن  حافالا  عبد  فوجدته   ،

ومجع   والتدريس  العلم  طلب  يف  وأحواله  وسريته  الشيخ  بحياة  املتعلقة  بالفوائد 

ا عىل ما    الكتب املطبوعة واملخطوطة وغري ذلك مما يفيد  طلبة العلم، فجزاه اهلل خريا

 وطباعته ونرشه.  هذا الكتاب تأليفيف  ووقت ومال بذله من جهد 

سخ حمدودة بُن هـ(1422)عام   وقد ُطبع هذا املجموع يف ترمجة الشيخ طبعة أوىل

لعدم توفره يف املكتبات التجارية، ثم    ؛ مل يتيرس اقتناؤه ألكثر طلبة العلم و   يف جملدين،

ملا    ؛بعض املهتمني بتجارة الكتب  وطبعه  ،فتداوله الناس  pdfُنرشر إلكرتونيا بصيغة  

ورقيّ  اقتنائه  العلم عليه وحرصهم عىل  إقبال طلبة  -هـ1441) ، ويف عاماا رأوا من 

يد طبع الكتاب عن طريق دار اإلمام مسلم باملدينة املنورة، و   ( م2020 مل ختتلف  ُأعر

واحد جملد  يف  املجلدين  دمج  يف  سوى  سابقتها  عن  الطبعة  عدد  هذه  بلغ  وقد   ،

صفحة، وليت املؤلف الفاضل يعود عليه بالرتتيب،    891صفحات هذا املجموع:  

ُي  ال  وما  املكرر  وحذف  األخطاء  والتهذيب،  وتصحيح  النظائر،  ومجع  إليه،  تاج 

 كمل االنتفاع به.  الطباعية، ونحو ذلك؛ لتتم الفائدة منه، وي

املجموع   هذا  من  انتقيُت  هذا    ( 179)وقد  وسميُت  املرتَجم،  كالم  من  فائدة 

محاد"املنتقى:   الشيخ  فوائد  من  توثيقا   ،"املستجاد  موضعها  إىل  فائدة  كل    ا وعزوت 

، واهلل املسؤول أن ينفع هبذا املنتقى  عىل من رغب مراجعتها يف األصل   اوتيسريا   هلا،

   ويغفر يل ولوالدي. آمني بأصله، كام نفع  
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وطريقة   .2 العلم،  وطلب  الدراسة  مع  رحلتي  بدأُت  خايل  مدرسة  يف 

وليس   بالكتاتيب،  الدراسة  هي:  لألطفال  بالنسبة  هناك  الدراسة 

عندنا منهاج وال مقررات، وإنام ندُرس يف األلواح، ودرست حروف  

والقر ومنها  اهلجاء  املالكي،  املذهب  يف  وفقهية  نحوية  ومبادئ  آن 

كتابان يف املذهب املالكي خمترصين لتدريس األطفال أحدمها يسمى  

عىل  الدراسة  وكانت  »العبقري«،  يسمى  واآلخُر  »األخرضي«، 

التي   والكتب  عندنا،  قليلة  الكتب  أن  ذلك:  يف  والسبُب  األلواح، 

اخلشب ختتلف من احلجم    كانت عندنا كلها خمطوطة، واأللواُح من

اللوح  عىل  حفظُتها  الدروس  ومجيُع  والصغري؛  املتوسط  إىل  الكبري 

ونأخذ   ثمناا  أو  ا  ربعا نكتب  اللوح  يف  وطريقتُنا  الكريم،  القرآن  حتى 

انتهينا   وإذا  املقرئ، وهكذا؛  األستاذ  نسمع عىل  ثم  ونحفظه،  اللوح 

درسا  فيه  ونكتب  اللوح،  نغسل  وحفظناه  موضوع  كتابة  آخر،  من  ا 

وبعد القرآن نأخذ مبادئ نحوية وهي »اآلجرومية«، وبعدها »ملحة  

مباد  بعَد ذلك  ثم  للحريري،  التوحيد  ئاإلعراب«  والتوحيُد يف    ،يف 

الكربى«   »السنوسية  مثل  األشاعرة،  فلسفة  هو  كلها  أفريقيا 

و»السنوسية الصغرى«، و»جوهرة التوحيد«؛ وهي يف احلقيقة ليست  

دراسة  يل  اختارا  وخايل  عمي  فإن  ولذلك  يشء؛  يف  التوحيد  من 

توحيد السلف، ومل يوجد عندنا منه إال رسالٌة واحدة وهي »مقدمة 

ز  أيب  ابن  مرحلة رسالة  »وهي  املرحلة  هذه  بعد  القريواين«،  يد 

مرحلة   بدأت  عرشة  الثالثة  سّن  عند  تنتهي  والتي  الكتاتيب« 



احللقات؛ ويف عمر اخلامسة عرشة، وهذه املرحلة عبارٌة عن حلقات،  

وكلُّ   واحد،  وقٍت  يف  دراسة حلقتني  له حلقة؛ وال جيوز  وكلُّ شيٍخ 

و ا،  واحدا ْلاما 
عر شيٌخ  فيها  يدرس  وال  حلقة  املشايخ  أحد  عند  نبدأ 

ندرُس عنَد غريه، وإذا انتهينا من عنده ذهبنا لدراسة علم جديد عند 

اجلاللني«   »تفسري  بدراسة  املرحلة  هذه  وبدأُت  وهكذا،  آخر؛  شيٍخ 

املوسع،   النحو  درسُت  ثم  البغوي«،  »تفسري  وكذلك  للسيوطي، 

د  ثم  وحفظها«،  مالك  ابن  »ألفيّة  دراسة  هو  عندنا:  راسة والنحو 

عن   عبارٌة  وهو  املوسع،  الفقه  دراسة  نبدأ  النحو  وبعد  رشوحها، 

بيان  يف  احلكام  »حتفة  درسنا  كام  املالكي،  الفقه  يف  خليل«  »خمترص 

»اجلوهر   كتاب  يف  البالغة  درسنا  ثم  القضاء،  يف  وذلك  األحكام«، 

درسنا   ثم  للسيوطي،  اجلامن«  »عقود  ثم  الفنون،  الثالثة  يف  املكنون« 

الفق  تكن  أصول  مل  املالكي  الفقه  أصول  كتب  ألن  الشافعي؛  ه 

اجلاهيل،   الشعر  بدراسة  املشايخ  ألزمنا  ذلك  وبعد  عندنا،  موجودة 

التنجيم   السبع« وحفظناها، بعد ذلك درسنا علم  فدرسنا »املعّلقات 

»النجوم«   يسمى  كتاب  بدراسة  وذلك  واألوقات،  الشهور  ملعرفة 

يف املنطق«؛ وهذا آخر علم    للسنويس، ودرسنا كتاب »السلم املرونق

-246واستمّرت هذه الدراسة ملدة عرش سنوات كاملة. ص  ،درسنا 

   248ص

متسلّ  .٣ )مايل(  البالد  من  آخر    ،الا خرجت  مجالا  وسقت  وركبت مجالا 

الرحلة يف  إليه  أحتاج  ما  عليه  اجلمل   ،وضعت  ظهر  عىل  وأخذت 

، حتى رصت أب  ا  أربعة أشهر، وكنت ال أرتاح خالهلا إال قليالا ول دما



فمكثت   املستشفى،  دخلت  السودان  وصلت  وملا  الصيف،  أيام  يف 

زمناا   السودان  يف  مكثت  أن  بعد  ثم  عالجي،  يستطع  فلم  ا  شهرا

رمضان   من  مضت  ليال  خلمس  مكة  بلغت  حتى  الرحلة  أكملت 

ورشبت من ماء زمزم بنية الشفاء، فبعد الفراغ من رشبه بوقت يسري 

 778خرج مني حجران مع البول. ص

. ص .4  405استغرَقْت رحلتي من أفريقيا إىل بالد احلرمني سنةا كاملةا

من   .5 قليالا  شيئاا  إالّ  أنام  وال  الفجر،  إىل  وأكتب  أقرأ  شبايب  يف  كنت 

 ٣9٣الظهر. ص

نَ  .6 ال  البالد  يف  عند  كنا  وممنوع  نحفظه،  حتى  العلم  من  شيئاا  درس 

 412ص مشاخينا الدراسة قبل احلفظ.

البالد.  يُّ للفَ   "املنرياملصباح  "  حفظُت  .7 يف  بحفظه  ملتزمون  ألّننا  ومي؛ 

 ٣86ص

 411حفظت الكافية و اخلالصة وُملحة اإلعراب. ص .8

 4٣4أحفظ الرحيبة يف الفرائض وهي عندي كافية يف هذا الفن. ص .9

أحفظ   .10 اجلمل"كدت  يف    "حاشية  لنا  ليس  أننا  وذلك  التفسري  يف 

 4٣7أفريقيا تفسري سواه. ص

كتاب   .11 االعتدال"َدَرْسُت  وافية،    "ميزان  دراسةا  الذهبي  للحافظ 

ولعيّل قرأته أكثَر من مئة مرة؛ وذلك لعدم وجود غريه عندي يف أول  

 419طلب علم احلديث. ص

 ٣99َدَرْسُت كتاب الوهم واإلهيام البن القّطان. ص .12

كتاب   .1٣ بفهرسة  واإلهيام"قمت  لتوثيق    "الوهم  دراسته،  وقت  يف 



 410حجر. صنقل نقله منه احلافظ ابن 

ا، وذلك عىل النّسخة  .14 السنن الكربى للبيهقي أكثرُت القراءة فيه جدًّ

 402اهلندية. ص

قرأُت )اإلصابة( يف الصحابة أكثَر من مئة مّرة؛ ألنه أفضُل كتاب   .15

 715يف هذا الباب. ص

ا. ص .16  418كتاب األذكار للنووي درسته كثريا

 448كنت ُأحفظ حاشية اخلرضي يف النحو يف أفريقيا. ص .17

متقن   .18 يل  شيخ  عىل  حزم  البن  األصول  يف  اإلحكام  كتاب  قرأت 

ا هلذا الفن، وأنا أرى أّن عىل طالب العلم أن يقرأ كتب ابن حزم  جدًّ

 428. ص(رمحه اهلل)حتى يعرف من هو ابن حزم 

ا يفظ القرآن ذكرنا له آية وقلنا له: اذكر  .19 كنا إذا أردنا أن نخترب أحدا

 69٣ما قبلها. ص

حفظت   .20 ما  احلديث) أول  أحفظ    (يف  أخذت  ثم  األحكام،  عمدة 

أحاديث الصحيحني بغزارة، لكن ذهب حفظي بسبب كثرة الكتب.  

 405ص

 447حمفوظايت يف الصغر أغلبها نسيته وبقي منها القليل. ص .21

 ٣97َدَرْسُت السرية دراسة تفّقٍه. ص .22

سنة،  .2٣ ثالثني  اآلن  به  وعهدي  عمري،  أول  يف  بالنّحو  اشتغلت 

 ٣97تطيع أن ُأعرب القرآن كّله من ألفه إىل يائه. صوأس

ا يل عّلمنا التوحيد من »ألفية النحو« البن مالك! ص .24  414إن شيخا

بأفريقيا.    نظمُت  .25 كنت  عندما  الفقه  أصول  يف  اجلوامع«  »مجع 



 407ص

إذا مّرت عليه فوائد علمية فخيش أن  .26 أفريقيا  العلم يف  كان طالب 

ا يعرف  كان  إذا  ينظمها  له،  ينساها  ينظمها  عمن  يبحث  أو  لنظم 

 408وذلك أن النظم أسهل حلفظ الفوائد. ص

مئة رجل .27 الواحد  الكتاب  نتداول  البالد  يف  توفر    ؛كنا  لعدم  وذلك 

مالزم إىل  الواحد  الكتاب  نقسم  وكنا  يأخذ    ،الكتب،  شخص  كل 

 445ملزمة ويقرأها ويفظها. ص

آلداب، وكان  كنا نقرأ يف البالد عىل شيخ أعجوبة يف علم اللغة وا .28

من   يبكي  قد   ، ا عظياما توبيخا يوبخه  عليه  القراءة  أثناء  إذا حلن  أحدنا 

 849، ص449شدته! ص

يقول   .29 الرصف  يدّرسنا  أن  أراد  إذا  مايل  بالد  يف  املشايخ  أحد  كان 

ف  ورعيكم  وزرعكم  أعاملكم  اىل  اذهبوا  احلضور:  وبعض  ن إللعامة 

 454هذا العلم ال تعرفونه.ص

املالكي والشافعي أثناء   .٣0 باملذهب  إال  نسمع  بأفريقيا كنا ال  دراستنا 

اإلمام   لنا:  يقولون  احلنبيل  املذهب  املشايخ عن  وإذا سألنا  واحلنفي، 

 44٣أمحد ليس له مذهب! ص

اللغة بجميع أقسامها والفقه املالكي وعلم الكالم هذه الثالث هي   .٣1

 696التي كانت متداولة يف إفريقيا. ص

بغدادي »تقييد العلم« كانت قراءيت له سبباا يف أن كتاب اخلطيب ال .٣2

سّميُته   كتاب  يف  ومجعُتها  العلميّة،  الفوائد  من  يب  َيُمرُّ  ما  كل  أقيّد 

 40٣ص ."ثمرات املطالعة"



الكتاب.   .٣٣ جلدة  عىل  فوائده  أقيّد  أن  ا  كتابا قرأت  إذا  عاديت  من 

 4٣7ص

أين  .٣4 به  شغفي  من  وكان  بكثرة،  الشعر  وأقول  النظم  أنتحل    كنت 

كنت أقوله يف الصالة، فسألت اهلل أن يعيذين منه، فرصُت ال أستطيع  

 417أن أقول بيتاا. ص

عام   .٣5 عن   1٣67يف  وأبحث  احلديث  علم  يف  أدُرس  بدأُت  هـ 

وأدّوهنا.   ألمجعها  احلديث  كتب  عن  أبحث  بدأُت  وهكذا  مراجعه، 

 276ص

عام   .٣6 فوقع 1٣7٣يف  واحد؛  لٍم  عر يف  التخصص  عىل  حَرصُت  هـ 

 275ُر عىل احلديث. صاالختيا

النقاب" .٣7 يُ   "كشف  اجلوزي  األلقاب.   دُّ عَ البن  يف  كتاب  أوسَع 

 709ص

يؤلَّف   .٣8 مل  التوحيد  يف  الوهاب  عبد  بن  حممد  اإلسالم  شيخ  كتاب 

 710مثله من قبل. ص

قبل  .٣9 يؤلَّف من  مثيل هلام ومل  املجيد ال  فتح  التوحيد ورشحه  كتاب 

 718األلوهية. ص وال من بعد مثلهام يف توحيد 

لشيخ اإلسالم ابن تيمية كبرية املعنى، نستطيع   "العقيدة الواسطية" .40

 712أن نضع يف رشحها جملدات. ص

ُألَِّف يف عرصنا    "سبيل الرشاد"كتاب الشيخ تقي الدين اهلاليل   .41 ما 

 718مثله يف التوحيد. ص

 710للنووي يف الفقه. ص "املجموع"قلَّ أن يوجد كـ  .42



ا"كتاب   .4٣ عىل  واجلهميةالرد  أمحد.  "لزنادقة  لإلمام  أنه  عندي   ثبت 

 715ص

 716أوسُع َمن كتب عن اإلمام أمحد هو احلافظ ابن اجلوزي. ص .44

 716الصحيح أنه لإلمام أمحد. ص "كتاب الصالة" .45

قبيل،   .46 ألحد  يصل  مل  أنه  أعتقد  للخالل  أمحد  اإلمام  مسائل  كتاب 

ر يل من املتحف الربيطاين، ومن مكتبتي صوّ   849ناس. صره الُصوِّ

 717إن اإلمام مسلاما رّتب صحيحه ترتيباا عظيم الفائدة. ص .47

ُيؤلَّف   .48 مل  فإنه  الرتمذي  اإلمام  اهلل وبدراسة جامع  بتقوى  أوصيكم 

 578قبله وال بعده مثله يف غزارة الفوائد. ص

أحسن نسخ الرتمذي النسخة التي اعتمدها احلافظ ابن سيد الناس  .49

 719صيف رشحه لسنن الرتمذي.  

للقايض عياض كتاب عظيم يف موضوعه.  "مشارق األنوار"كتاب  .50

 727ص

اإلحياء"كتاب   .51 رشح  السادة  يف    ،للزبيدي  "إحتاف  مثيل  له  َينُدر 

 727ع يف ختريج األحاديث. صهذا الزمن املتأخر يف التوّس 

أحسن كتب السرية النبوية: كتاب احلافظ ابن كثري، وهذا الكتاب   .52

ا إىل  السرية  كتب  سرية أقرب  أحٌد  يكتب  أن  الصعب  ومن  لصحة، 

 717صحيحة. ص

فقهَ  .5٣ يكتب  يف    مل  القيم  كابن  أحٌد  النبوية  املعاد"السرية  . "زاد 

 494ص

 540ال يعرف قدره إال من دخل فيه. ص ،أصول الفقه علم جليل .54



لٌم كثري. ص "املستصفى"كتاب  .55  718للغزايل فيه عر

اإلحكام البن حزم، وأصول  تب يف أصول الفقه:  من أحسن ما كُ  .56

للشافعي،  األم  كتاب  يف  املنثور  للشافعي،   "الرسالة"و  الفقه 

 517ص-516ص  للشاطبي. "املوافقات"و

فيه.   .57 والتوّسع  الفقه  أصول  معرفة  يف  مثيل  هلم  ليس  األحناف 

 496ص

لو اشتغل طالب العلم برسالة النخبة يف مصطلح احلديث للحافظ   .58

ا   جيدا اشتغاالا  حجر  أن ابن  وذلك  األلفيتني؛  عن  كاد  أو  الستغنى 

 588احلافظ مجع يف هذا املخترص القواعد العامة. ص

 709. ص"فتح املغيث"اوي مجع ما مل جيمع غرُيه يف كتاب خَ السَّ  .59

َفسه يف التأليف.  عىل طول باعه ونَ   يدلُّ   "احلاوي"كتاب السيوطي   .60

 745ص

من   .61 فإن  األفارقة،  يفعل  كام  النحو  يف  يتوّغل  أن  ألحٍد  ينبغي  ال 

إالّ  الدنيا  يف  شيئاا  أتعّلم  ال  أن  خشية  أفريقيا:  من  خروجي  أسباب 

حتى   النحو  يطلب  هناك  العلم  يطلب  أن  منذ  الواحد  فإن  النحو، 

 514يموت. ص

آخر   .62 الترصيف  يف  املرء  األفعال"و  "األلفية"يكفي  . "المية 

 514ص

بن مالك مع اخلرضي وابن عقيل واألشموين تكفي لطالب  ألفية ا .6٣

 514ص العلم يف النحو.

كتاب   .64 معي  العاّمل"كان  ا    "كنز  مكتوبا رأوه  فلام  املطار،  به  دخلُت 



عليه كنز العاّمل قالوا: هذا كتاب من كتب الشيوعية، فقلت: عجباا!  

أحد   يل  توّسط  مكة  إىل  ذهبُت  فلام  إّياه،  يعطوين  أن  الوجهاء وأبوا 

 ٣96حتى سّلموين الكتاب. ص

اللغة" .65 يف  عن   "املنجد  كالمه  قرأت  عندما  فأحرقُته  عندي،  كان 

ا سيّئاا، ثم اشرتيُته للحاجة إليه. ص  ٣97النبي ملسو هيلع هللا ىلص وكان كالما

استغرق كتايب البلغة يف شيوخ الطرباين أكثر من ثالثني سنة؛ وذلك   .66

 7٣6ر املراجع. صوفُّ لعدم تَ 

أ .67 كنت  أّلفُته  ما  قد كل  وكنت  فيه،  َف  ُألِّ قد  يكون  ال  أن  شرتط 

 7٣7عزمت أن أكتب فيام مل ُيؤلَّف فيه. ص

نفيس   .68 أصَف  أن  أستطيُع  ال  احلديث  علم  يف  الفريد  رغم ختصيص 

املحدِّ  ألن  ث؛  حمدِّ هذا،  بأنني  عرصنا  يف  سيّام  ال  الوجود،  نادر  ث 

يتطلّ  فرد  أّي جمال ألي  ترتك  مل  الكتب  كثرة  وأن  أن يصبحخاصة   ع 

ثا  ث يف العرص احلديث هو الذي يعرف  حمدِّ ا باملعنى الصحيح؛ فاملحدِّ

وقد تغرّي    ، مراجع األحاديث التي يريُدها لالستعانة هبا يف أيِّ كتاب

ابن   الوقت احلارض مقارنةا بنظريه يف زمن احلافظ  ث يف  مفهوم املحدِّ

ا يف    ، حجر والذهبي والبيهقي واخلطيب ث الذي كان موجودا فاملحدِّ

التاسع ال    وأالثامن    وأالسابع    وأالسادس    وأاخلامس    وأالقرن الرابع  

 277ا يف القرن احلايل. صيوجد إطالقا 

َج  .69 إال  احلديث  يف  كتاب  عن  سمعُت  به.  ما  آيَت  حتى  خلَفه  ريُت 

 846ص

البيضاوي   .70 أحاديث  ختريج  حيايت:  يف  صّورُته  خمطوط  كتاب  أول 



 848ات، وكتاب الكامل البن عدي. صالبن مه 

سها يف الرياض.   .71 العقيدة والتفسري وأصول الفقه واأللفيّة كنت ُأدرِّ

 ٣89ص

سُت  .72 مرات  درَّ ثالث  الرتمذي  أعود   ،جامع  ثم  أختمه  مرة  كل  يف 

 4٣8وأختمه كذلك؛ ألين كنت معجباا به. ص

سنة .7٣ وأربعون  اثنان  التدريس  يف  غر   ،يل  التدريس  ما  عن  ا  بُت  يوما

ا! ص  407واحدا

اإلسالمية.   .74 للجامعة  التدريس  منهج  وضع  من  مجلة  من  أنا 

 414ص

 744الا عىل الغزايل: املالكيّة. صامُ أشّد الناس حَت  .75

مَ  .76 ال  الغزايل  حامد  أبا  والفقه إّن  والتصّوف  الفلسفة  يف  له  ثيَل 

 745الشافعي يف زمانه. ص

يح مسلم  اإلمام النووي اعتمد عىل القايض عياض يف رشحه لصح .77

كُ  شبه  ا  َمن رشح صحيح  يلِّ اعتامدا املشارقة  يف  وجد  ما  ألنه  وذلك  ؛ 

رشح   قبل  للمشارقة  مسلم  لصحيح  ا  رشحا أعرُف  وال  مسلم، 

 752النووي. ص

العلم  كُ  .78 طلبة  إال  يقرأها  أن  ينبغي  ال  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  تب 

 584األقوياء الذين يفهمون. ص

يف   .79 ا  جبّارا ا  جمهودا بذل  َخ الذهبي  وما  احلديث،  أحدٌ رجال  من    دم 

العلامء علم الرجال والرتاجم أكثر من احلافظ الذهبي، وكل من بعده 

 754، ص746ص .عليه عالةٌ 



إال   .80 علم  ويندر  كبرية  علمية  موسوعة  يعترب  السيوطي  احلافظ  إن 

ا. صلّ وقد أَ   618ف فيه كتابا

، 744السيوطي مل يكن مثله يف االطالع، وهو موسوعة هائلة. ص .81

 750ص

نظرَت  .82 وإذا  تعاىل،  اهلل  آيات  من  آية  السيوطي  وإىل   إن  إليه 

السخاوي تقول اآليت: إن السيوطي انتفع الناس بمؤلفاته، وأكثَر من  

السخاوي فرتى   وأما  فن،  يف كل  ك  ُمشارر وهو  والتأليف،  التصنيف 

ا، وذلك أنه َص  نّف يف ختصصه، فأتقن وحقق  التحقيق يف مؤلفاته بارزا

 752ص-751طي فلم يّقق يف مصنفاته. صبخالف السيو

احلديثية   .8٣ احلركة  أحيا    اهلند،   يف   احلديث  علامء  إال  ماتت  أن  بعدما 

   692. صوالشوكاين الصنعاين تالميذ من وأغلبهم 

كالفاحتة   .84 البخاري  متن  يرسد  كان  بالبحر  امللّقب  أمحد  حممد  ي  عمِّ

والتسعني! ص اخلامسة  سّن  يف  إال   ٣98وهو  النحو  يف  َيدرس  ومل 

واخلالصة مُ  الكافية  س  َدرَّ فقد  هذا  ومع  للحريري،  اإلعراب  لحة 

 .622واألشموين وغريها للطالب! ص

القصيم مثله يف وقته.  .85 قني، ومل خيرج من  العلامء املحقِّ السعدي من 

 406ص

باٌع   .86 له  كان  والذي  اآلن  أذكرهم  الذين  السنة  أنصار  من رجاالت 

وعندما كان عندنا هنا    ،الشيخ حممد خليل هّراس  :الدعوةطويل يف  

احلسن   أيب  بمنزلة  عندنا  كان  السنة،  أهل  فيلسوف  نسميه  كنا 

 29٣ص عرصه. م لّ األشعري متك



سنة   .87 شاكر  أمحد  ابن 1٣76أعطاين  )صحيح  لكتاب  حتقيقه  هـ 

تنتهي   وكيف  له:  قلُت  ثم  شيخ؟  يا  ينتهي  متى  له:  فقلت  حبان( 

تعمل يف أكثر من كتاب يف آٍن واحد؟ تعمل يف املسند  وأنت يا شيخ  

أنا  يل:  فقال  ذلك!  وغري  حبان  ابن  والرتمذي وصحيح  وابن جرير 

أسرتدَّ  أن  أريد  ألين  غريه؛  يف  أدخل  ثم  كتاب  يف  يف    أعمل  النشاط 

 591الدخول يف غريه. ص

خدم   .88 شاكر  بني    "املسند"أمحد  جامٌع  أمحد  والشيخ  جيّدة،  خدمة 

 594اية بعلم احلديث، وعمله عمل عامل. صالفقه والدر

الزمُت الشيخ املعّلمي أثناء إقامته بمكتبة احلرم املكي، واستفدت   .89

ا. ص  11منه كثريا

املعلمي .90 الرمحن  عبد  عليه  -شيخي  اهلل  البحث    -رمحة  كثري  كان 

يف   أجالُسه  وكنت  واحد،  وقت  يف  كتاب  من  أكثر  يف  يبحث  ا،  جدًّ

كتباا فيقول: ابحث عن كذا. فام أجده،    مكتبة احلرمني، وكان يعطيني

سنة  يف  )هذا  عنه؟!  أنت  أين  هو،  هذا  يل:  فيقول  إّياها.  فأعطيه 

 592هـ(. ص 1٣67

الشيخ عبد العزيز بن باز ال يوجد حمّدث مثله، رغم أعاملره الكثرية   .91

غ للتخصص يف علم احلديث. ص  281التي حالت بينَه وبني التفرُّ

باز قاضياا يف قرية الدمل فرتك القضاء فيها  كان الشيخ عبد العزيز بن   .92

بأمر من امللك عبد العزيز؛ وذلك ألنه كان يقيض بأن الطالق الثالث  

عُ  فرتة  بعد  ثم  َ واحدة،  سنة،  مدرّ   نيِّ ثالثني  معه  س  ُأَدرِّ وكنت  ا  سا

كثرية   ديون  عليه  وأصبح  ضيقة  عيشة  أمره  أول  يف  عاش  والشيخ 



ا ماله  من  الناس  عىل  إنفاقه  وغريهبسبب  عرفه    ،خلاص  ملا  ثم 

ليوزّ  املال  أعطوه  واملساكنياملحسنون  الفقراء  عىل  ثقة    ،عه  وكان 

يوزّ  مدينة  كل  يف  وكالء  لنفسه  جعل  وقت  بعد  ثم  عون  عندهم 

بالنيابة عنه أدركُت   ،األموال  ا وقد  أبدا اإلنفاق  يف  الشيخ  أَر مثل    ومل 

ا من املشائخ. ص  628كثريا

العلم د .9٣ راسة وافية، واختذ إصالح الساعات  الشيخ األلباين درس 

 62٣معيشة له كام كان يفعل األئمة األوائل. ص

احلديث،   .94 علم  يف  واسع  اطالع  ذو  األلباين  شيخ   (وهو )الشيخ 

 ٣27، ص281احلديث بالشام.  ص

هـ عند الشيخ عبد العزيز    1٣74أول مرة رأيت األلباين فيها سنة   .95

معه ختريج سنن أيب داود  بن باز يف الرياض، وكان عندما رأيته يمل  

له وهو يقرأ منه عىل الشيخ، فقال له الشيخ عبد العزيز: هذا الكتاب  

 62٣ينبغي أن يقرأ كله ثم يطبع. ص

ُتنْرَش   .96  وكنُت   ،الصحيحة لأللباين يف جملة  (السلسلة)أول ما كانت 

 720ام تصدر. صشرتهيا أوالا بأول كلّ أ

ا يف أبواب الفقه. ص دُّ الشيخ حممد بن عثيمني ُيعَ  .97  59٣إماما

التوجيري ُيعدُّ من كبار العلامء يف نجد، استفدتُّ منه  (محود )الشيخ  .98

ا هو والسعدي. ص  406كثريا

الشيخ   .99 من  بشهر،   (محود)طلبت  وفاته  قبل  جييزين  أن  التوجيري 

   859التقيت به يف املسجد النبوي وطلبتها منه. ص

ا   1٣67يف سنة   .100 حللبي من مكة أطلب  هـ راسلت الشيخ الطباخ 



 860اإلجازة منه فأجازين. ص

الزغيبي .101 صالح  الشيخ  ُخ   .أجازين  عىل  صالح  الشيخ  لق  وكان 

إمامَ ودر  وكان  عظيم،  عليه    ين  قرأت  عنه،  يغيب  ال  النبوي  املسجد 

ا وال يسمح ألحد أن يغتاب  مْ لُّ ال عة والواسطية، وكان ال يغتاب أحدا

 860عنده. ص

ا وأعرفه معرفة جيدة. صالشيخ حسنني خملوف   .102  6٣0يعترب إماما

الدكتور   .10٣ مثل  عديدة  فنون  يف  مجاا  علاما  يوي  رجل  مع  ألتق  مل 

 604اهلاليل، وقد مضت عيلَّ اآلن مخس وأربعون سنة مل أَر مثله. ص

الشيخ عبد العزيز املرشد من أعلم أهل نجد، وكنت أتذاَكُر معه   .104

 620يف كتب ابن تيميه وابن القيم. ص

 621اد ما رأت عيني مثله يف الورع. صبّ بد املحسن العَ الشيخ ع .105

التاريخ، كان   .106 أن يكتب عنه  ينبغي  العباد  املحسن  الشيخ عبد  إن 

كان   وقد  سجلتها،  أو  كتبتها  أين  لو  متنيُت  اجلامعة  يف  أعامالا  يعمل 

ا   :يداوم يف اجلامعة عىل فرتتني بعد العرص، ومرة جئته    ومساءا   ،صباحا

بعد العرص بمكتبه وهو رئيس اجلامعة فجلست معه ثم قلت يا شيخ  

أين القهوة؟ فقال: اآلن العرص وال يوجد أحد يعملها، ومرة عزمت  

أن أسبقه يف احلضور إىل اجلامعة فركبت سيارة وذهبت، فلام وصلت  

ل أحد.  إىل اجلامعة فإذا الشيخ عبد املحسن يفتح باب اجلامعة قبل ك

 610ص

عهد   .107 يف  أغلبه  اإلسالمية  للجامعة  ُصّور  الذي  السلف  تراث 

اإلسالمية.   للجامعة  ا  رئيسا كان  عندما  العباد  املحسن  عبد  الشيخ 



 615ص

املحسن   .108 عبد  الشيخ  كان  عندما  ا  عرصا اجلامعة  إىل  مرة  ذهبُت 

  العبّاد رئيسها، ومل يكن يف اجلامعة إالّ أنا وهو، فقلت له: ملاذا ال تأيت 

ا يف هذا   بمن يفتح لك اجلامعة قبل أن حترض؟ فقال: ال أستخدم أحدا

 594الوقت؛ ألنه وقت الراحة. ص

عندما   .109 العباد  املحسن  عبد  الشيخ  يد  عىل  ا  مشاركا ا  أستاذا ُعيِّنُت 

للجامعة ا  رئيسا كريس    ،كان  أستاذ  بشهرين  التقاعد  قبل  ُعيِّنُت  ثم 

 444ولكن بعد فوات األوان. ص

ا مل  رأيت يف املنا  .110 م الشيخ أبا بكر اجلزائري يميش وهو البس لباسا

ا أقل منه،  ا مثله ومعه شخص آخر يلبس لباسا ا يف الدنيا البسا أَر أحدا

 616فأّولُته بلباس التقوى. ص

ا   .111 أحدا أرى  يف علم احلديث، وال  مثله  بعَده  يأت  الغامري مل  أمحد 

 598يدانيه فيه، وقد أدركُته. ص

ذكاء   .112 فيه  حكمي  يستحرضه حافظ  ال  واستحضار  وعلم  عظيم 

 599الكبار، ولو استمّر به العمر لكان عاملَ زمانه. ص

هذا   .11٣ يف  منه  أعلم  ا  أحدا أعرف  وال  األسانيد،  فن  خدم  الفاداين 

 611العلم. ص

وكنُت    "الفتاوى"هـ قام الشيخ ابن قاسم بجمع    1٣75يف سنة   .114

ا له يف مجعرها.  600ص مشاركا

كتاب   .115 مؤلف  وغامد"إن  زهران  يف  األماجد  ثون  زمييل   "املحدِّ

ا سنة  رَ دَ   ،أثناء الطلب   . هـ عىل الشيخ عبد الرزاق محزة1٣67سنا معا



كبري وسلفي.   عامل  الكتاب  مؤلف هذا  الزهراين  العزيز  عبد  والشيخ 

 6٣1ص

الرياض،   .116 يف  علينا  قدم  ملا  ا  أشعريا كان  طامي  آل  حجر  بن  أمحد 

َفتَناَوَشتُْه العقيدة السلفية من كل مكان فأصبح سلفياا حتى كأنه نشأ  

العلم.   نتدارس  البيت  يف  يزورين  كان  مكة  يف  كنت  وملا  عليها، 

 6٣٣ص

رُت من مكتبة الشيخ عبد اهلل بن محيد )رمحه اهلل تعاىل( سنة  َص  .117 وَّ

للخطيب البغدادي )املجلد األول    "املتفق واملفرتق"كتاب    هـ1٣9٣

املجلد الثاين أن أصّوره له، فيرّس اهلل    فقط(، واشرتط عيلَّ إذا وجدُت 

للشيخ،  منه  نسخة  فصّورت  بمرص،  الثاين  املجلد  ووجدت  تعاىل 

ا ما يسألني عن اجلديد يف عامل الكتب عندما ألتقي به بمكة  وكان كثريا

 605املكرمة. ص

إىل  .118 املتوسطة  من  تالمذيت  من  كان  جربين  بن  اهلل  عبد  الشيخ 

 678ه. ص1٣85هـ إىل  1٣74الكلية وذلك من سنة 

سامل  دَ  .119 عطية  الشيخ  سُت  له    "الرحبية"رَّ وأظهرُت  الفرائض،  يف 

 602مشكالهتا، وأمليُتها عليه. ص

 599. ص"جامع الرتمذي "قرأ عيلَّ عبد العزيز القاري  .120

موضوعةألحاديث  ا .121 مكذوبة  إّما  أغلبها  ولكن  كثرية،   ،القدسية 

ا جدًّ ضعيفة  هذا    ،وإّما  عىل  األغلب  هو  وهذا  فقط،  ضعيفة  وإّما 

 ٣69ص  النوع من علم احلديث.

موضوعة   .122 بأحاديث  ُتْروى  أكثرها  واملالحم  والتفسري  املغازي 



 524وضعيفة. ص

  ما يرويه اإلمام البخاري من أحاديث خارج كتابه الصحيح البد  .12٣

 526أن ُيْدَرَس، يعني ال يكم له بالصحة حتى يدرس. ص

عن   .124 العلامء  بعض  بقول  العمل  من  حذروا  احلديث  علامء  إن 

السند   يف  يكون  قد  ألنه  وذلك  ثقات(؛  )رجاله  األحاديث:  بعض 

 526انقطاع أو إعضال أو أي علة خفية. ص

العلامء من  .125 التي تذكر يف أول تراجم بعض  األوصاف واأللقاب 

 5٣2العجم، وال فائدة منها. ص اخرتاع

رابعة   .126 قال  ومن  النهار،  رابعة  ال  النهار  رائعة  يقال  أن  الصحيح 

ف.ص  540فقد َصحَّ

ع ما تتبعه الدارقطني عىل البخاري فوجد  إن احلافظ ابن حجر تتبّ  .127

أّن ما تتبعه الدارقطني عىل البخاري الصواب فيه مع اإلمام البخاري  

ا  ، وأما تتبع احلافظ الدارقطني ملا يف صحيح إال القليل مل جيد فيه جوابا

 54٣رقطني يف الغالب. صامسلم فالصواب فيه مع الد

تبني يل باالستقراء أّن احلافظ ابن حجر يف كتابه التهذيب إذا قال:   .128

)إكامل   كتابه  من  مغلطاي  نقله عن  العلم  من  بعدها  ما  فإن  )قلُت( 

 54٣هتذيب الكامل(. ص

صر  .129 بجمع  مرةا  عزاها  غ  يَ قمت  رواية  فقابلتني  ورواياته  التشهد 

صحيح   فأخذت  صحيحه  يف  مسلم  اإلمام  إىل  حجر  ابن  احلافظ 

أقلّ  عليها،  مسلم  أعثر  فلم  الرواية،  عن  أبحث  آخره  إىل  أوله  من  به 

 7٣6وأخذت سنتني أبحث حتى عثرت عليها يف سنن النسائي. ص



ذكرَت  .1٣0 إذا  احلديث  أّن  قاطبة عىل  احلديث  أهل  فال    إسناده  أمجع 

 479يلزمك بيان حاله. ص

ال يوجد وقت اشتغل فيه أهل احلديث بعلم احلديث تدويناا مثل  .1٣1

 517كوا وعملوا وخدموا. صالقرن السابع والثامن فإهنم حترّ 

األربعة  .1٣2 املذاهب  هذه  نريد  ال  يقولون:  الناس  بعض  إن 

عىل   تساعد  ألهنا  رضورية؛  املذاهب  هذه  إن  يقال:  أن  والصحيح 

يف   هلذه التفقه  والتعصب  واجب،  فيهام  والتفقه  والسنة،  القرآن 

إنام   مذهباا،  لنفسه  يتخذ  أن  ا  أحدا أدعوا  وال  املذموم،  هو  املذاهب 

 547َيْدُرُس مذهباا منها وال يتعصب. ص

:  عند تعلّ  .1٣٣ م النحو ال بّد من حتريك الكلمة، وذلك بأن يقال مثالا

)زيدٌ  فيقرأ  زيٌد(  قاَم  إ)قد  ما  بخالف  باحلركة،  األمر  (  يكن  مل  ذا 

 515ص للتعليم.

أربع .1٣4 اإلسالمية  اجلامعة  بخطِّي.  أعطيت  بعضها  خمطوط،   مئة 

 ٣94ص

السعودية بالرياض .1٣5   ، فهرست ثالثني ألف كتاب بيدي يف املكتبة 

 45٣وهلل احلمد.ص

كنُت إذا رأيت خمطوطاا فأعجبني جلسُت له حتى أنسَخه لنفيس،   .1٣6

ا. ص  ٣92وقد نسخُت من ذلك كثريا

الناس   .1٣7 ألن  خمطوطة؛  أصول  له  يكون  أن  العلم  لطالب  ينبغي 

العلامء.   غري  الكتب  بتحقيق  ويقوم  حتقيق  غري  من  يطبعون  اليوم 

 558ص



حمقّ  .1٣8 كل  يلزم  العرص  هذا  مَ يف  إذا  للكتب  بعض   رَّ ق  أسامء  معه 

الكتب يف الكتاب الذي يققه أن يذكر يف احلاشية هل هو مطبوع أم 

يُ  ا  شري إىل من تكّلم عنه أو خمطوط، وإذا مل يكن خمطوطاا وال مطبوعا

 569ذكره من أهل العلم، فإن هذا العمل متيرّس يف هذا العرص. ص

ال  الذين صّوروا من مكتبتي كتباا سواء خمطوطة أم مطبوعة مئات   .1٣9

 849أستطيع إحصاءهم. ص

 576املوجود اآلن من كتب العلم يغني عن املفقود. ص .140

141.   : أوالا التالية:  البالد  يف  يرتكز  اإلسالمي  الرتاث  أن  اكتشفُت 

 254تركيا، ثم مرص، ثم اهلند. ص

إىل مرص.  .142 الذهاب  يستغني عن  الدنيا  يف  علم  أن طالب  أظن  ما 

 777ص

كت  .14٣ عنده  يكون  أن  العلم  لطالب  بدَّ  طارئة، ال  قضية  كل  يف  اب 

 558فيكون عنده املرجع الذي يرشح له كيف يتعامل معها. ص

ذلك   .144 فإّن  والتأليف،  التدريس  بني  جيمع  كان  إذا  العلم  طالب 

ا جّداا. ص ا ويكون نشيطا  558ينفعه كثريا

االستعامَر منع املشايخ من تدريس كتاب اجلهاد ضمن أبواب   إنَّ  .145

 416ص .)مايل( الفقه يف بالدنا 

توفّ  .146 أدى  قال  لقد  فكام  الغيبي؛  العلم  ترسيخ  عدم  إىل  الكتب  ر 

أّي مكان، ولكننا   الغيبي فائدة كبرية، يستفاد منه يف  سلُفنا إن للعلم 

الكتب املرتاّص  اكتفينا هبذه  الوقت احلارض  الرفوف دون أن   ة عىليف 

 265نحرص عىل قراءهتا. ص



استيفاء   .147 قبل  شيئاا  أحٍد  عىل  ينكروا  أن  العلم  طلبة  من  أريد  ال 

ه من الدراسة والعلم. ص   505األمر املنَكر حقَّ

خي  .148 أن  يلزُمه  املسلم  وهي:   من عقيدته    لصإن  أمور،  ثالثة 

البدع من  وختليصها  املعايص،  من  وختليصها  الرشك،  من    ؛ ختليصها 

 509ق التوحيد. صفبهذا يقّ 

ُب  .149 ُيتعقَّ العامل  عر   كون  يدلُّ يف  العلم ال  أهل  من  أنه   لمه  ذلك عىل 

 58٣ليس بعامل. ص

سنة .150 من    1٣70يف  يل  أخ  بجوار  احلرام  باملسجد  أصيل  كنت  هـ 

يف   أنا  فبينام  قويةاهلند  رضبة  برجله  رجيل  برضب  قام  إذ   ،الصالة 

فظننت أين عملت له عمالا أغضبه، وبعد الصالة سألته ماذا حصل؟  

ما   يل  الناس فرتجم  أحد  جاء  يقول، حتى  ما  أفهم  فلم  بلغته  فتكلم 

وهو:   اإلحرامأيقوله،  تكبرية  غري  يف  يدي  أرفع  من   !ين  فتعجبت 

مت وجدته  وتركته؛ ألين  وذهبت  هذا،  يتعلّ عّص كالمه  ولن  ا،  جدا م  باا 

 442ص-441ص الصواب لو عّلمُته.

العلم.   .151 يتذاكرون  ال  العرص  هذا  يف  العلم  طلبة  أن  الحظت 

 565ص

أعداء   .152 ينرشها  التي  التشكيكات  جيتنبوا  أن  العلم:  لطلبة  وصيّتي 

اطالع علمي   ُتبنى عىل  ال  التي  اإلطالقات  يبتعدوا عن  وأن  الدين، 

 562منهم. ص

 574رس عىل مستوى الدارس. صجيب أن يكون الد .15٣

 557من جيمع الكتب ال يستطيع أن جيمع املال. ص .154



 57٣إذا تعّلم الرجل أكثر من لغة، أصبح أكثر من رجل. ص .155

بسبب   .156 يشء  العربية  الكلامت  من  يبقى  ال  زمان  يأيت  أن  أخاف 

 580استعامل الناس الكلامت العجمية بدالا منها. ص

طلق عليها املستوى العايل وال يف أيامنا يف الرياض كانت الكلية ي  .157

 698ص يقال الكلية، والدراسات العليا تسمى التخصص.

يقدّ  .158 أحدهم  أضافك  إذا  الرياض  يف  الناس  ماءا كان  لك  ا؛   م  ومترا

 70٣وذلك لقلة ذات اليد، أما اآلن فقد شبع الناس.ص

بعد أن ُأحلُت إىل التقاُعد فإّن برناجمي اليومي يرتكز عىل الدراسة   .159

ٌم بني اجلامعة واحلرم ومكتبتي  والبحث العلمي واملراجعة؛ وهو مُ  قسَّ

معهم   وأناقش  العلم،  طالّب  وأستقبل  أجلس  حيث  املنزل؛  يف 

 254خمتلف املسائل. ص

وأشغل   .160 أذهب  إنام  الفراش،  عىل  املكث  أحبُّ  ال  مرضُت  إذا 

 420نفيس يف العلم ألتسىّل به. ص

برصي   .161 ضعف  سبب  املأإن  أحد  يف  كنت  يف ين  أقرأ  ساجد 

السن  هذه  يف  أنت  يل:  فقال  رجل،  بجواري  وكان  مصحف صغري 

املصحف هذا  يف  خرجُت   ؟!وتقرأ  الصالة  فلام    وبعد  املسجد،  من 

 . قليالا إال  أرى  ال  فأصبحت  عيني  يف  مرض  أصابني  الصباح    جاء 

 451ص

عندي   .162 هلا  جيبي  يف  التي  هذه  ساعتي  سنة  48إن  اشرتيُتها  سنة، 

 419ص  ت.بعرش رياال هـ 1٣67

فتنة   .16٣ بعد  من  وخاصة  العرص  هذا  مريب،  1400إن  عرص  هـ 



وأنا  (،  احرتسوا من الناس بسوء الظن )أعمل فيه باحلديث الضعيف  

ا من أهل هذا العرص، وباألخص من الشباب.أحتفّ   575ص ظ كثريا

 44٣األخطاء واهلفوات! ص عُ بعض من يرض للدروس يتتبّ  .164

بعدم   .165 يقول  الذي  عىل  سلطان  يل  كان  الباري    القراءةلو  فتح  يف 

يتوب حتى  وسجنته  ألخذته  مسلم  صحيح  عىل  النووي    ،ورشح 

 582ص وهذا القول ال يقوله إال سفيه.

العلم بصفة عامة وطلبة علم احلديث بصفة خاصة   .166 أنصُح طلبة 

أهل   بعض  من  حتصل  التي  السقطات  يتتبعوا  ال  وأن  خيلصوا،  أن 

وأن   االعرتاضات،  جمال  خوض  بعدم  كذلك  وأنصحهم  العلم، 

من   وإنام  الكتب  بطون  من  ليس  العلم  ألن  الشأن؛  بأهل  يتّصلوا 

ثم   أئمتُنا،  هبا  تفّقه  التي  بالطريقة  يتفّقهوا  وأن  الشأن؛  أصحاب 

 281أنصُحهم بتقوى اهلل يف الرس والعالنية. ص 

أسميه .167 فيه  نحن  الذي  الزمان  أو  :هذا  النوم  النوم،    عامل  عرص 

 587ص والسبب يف ذلك الرفاهية.

ا. ص .168  451مل أنم طول حيايت بعد العرص إال إذا كنت مريضا

كنُت   .169 أن  بعد  املعّلبة  والعصريات  والشاي  القهوة  رشب  تركت 

 425أرشهُبا، فوجدت راحةا بعد تركرها وهلل احلمد. ص

 588ص فكلنا عباد اهلل. ؛كل من ليس له أبناء فكنيته أبو عبد اهلل .170

اإلسالم   .171 خلدمة  بقيت  التي  هي  السعودية  العربية  اململكة  هذه 

 684والدعوة السلفية. ص

هناك   .172 أقول:  أن  ويمكن  واحلايل،  املايض  يف  فرتتني  عشت  لقد 



الدولة   من  بتشجيٍع  األخرية  اآلونة  يف  بدأت  كبرية،  علمية  صحوة 

يوجد   ال  وهي صحوٌة  واإلسالم،  بالعلم  ا  كبريا اهتامما  تويل  هلا  التي 

نظرٌي إطالقا؛ فالشباُب ُيقبلون عىل التعليم والتقيد باإلسالم وتقاليده  

دون أن يوجد ذلك يف دول العامل األخرى، وتعيُش هذه البالد هنضة 

اإلسالم.  نرص  عىل  معينةا  هنضةا  اهلُل  جيعلها  أن  نأمل  كبرية،  تعليمية 

 271ص

 الشباب املسلم يتاج إىل أمرين:   .17٣

 ضع منهج علمي عىل قدره مستواه. األمر األول: خاص بو

واألمر الثاين: هو توجيه هذا الشباب ومساعدته عىل التخطيط، وإذا  

حتقق ذلك فإن شبابنا يستطيع التفّوق عىل شباب دول العامل األخرى  

 272لتوفر الوسائل التعليمية لديه. ص

مَ  .174 بني  فهي  اليوم؛  وليدة  ليست  اإلسالم  عىل  ر، زْ وَج   د  اهلجمة 

أحّس أعداُء اإلسالم فيه قوةا أو بوادر صحوة يف أبنائه ومظاهر  ام  فكلّ 

رجعة صادقة يف صفوف أهلره أفزعهم ذلك وأرعبَهم؛ فهم يرصون 

ا  نائمني والهني وعابثني، وهم يدركون جيّدا املسلمون  أن يظل  عىل 

هم ويف   أكثر من إدراك املسلمني أن رسَّ قوة املسلمني تكُمن يف إسالمر

التزم املسلمني باإلسالم ألصبحوا قوةا عظمى يف العامل   عقيدهتم؛ فلو

املادية   احلضارة  لزمام  مالكة  السلطان،  قوية  اجلانب،  مرهوبة 

 28٣ص-282والروحية. ص

مع  .175 النية؛ ألنه  فساد  أجل  من  ترُكه  فال جيوز  عبادة،  العلم  طلب 

 515عىل اخلري. ص َك دلُّ الوقت يَ 



 قوة املسلمني تكُمن يف أمرين: .176

 األمر األول: هو دراسة كتاب اهلل دراسة وافية.

بَل  
قر به من  التالُعب  الكتاب من  الثاين: هو إجياد ما يمي هذا  واألمر 

األعداء. لذا جيُب عىل املسلمني دارسة العلوم الرشعية واملادية، أما الرتكيُز 

عىل واحٍد منهام دون اآلخر فهذا أمٌر خاطئ؛ فقد أمر اهلل عز وجل بذلك، 

وا ََلُم ّما اْسَتَطْعُتم ِمن قُ وَّة﴾؛    فقد قال فإذا مل تكن هناك  ﴿أِقيُموا الصَّالَة﴾ و﴿أِعدُّ

 275ص-274صناعات وزراعة يصعب علينا االستغناء عن أعدائنا. ص

تُ  .177 قال قبلها: أعوذ  ليت لالستدالل ونحوه، فال يُ اآلية القرآنية إذا 

 762باهلل من الشيطان الرجيم. ص

لكل شاب مسلم: أن يكون عىل صلة قوية بربه، وثقة  نصيحتي   .178

نه من فهم دينه والعمل له، وصحبة صاحلة كِّ مَ صادقة بإيامنه، وعلم يُ 

وتُ تُ  وتبِّ ثَ عينه  به  حتدق  التي  باألخطار  ووعي  انحرافره،   د عسا ته،  عىل 

أمره،  عليه  ويلبس  دينه  عن  يستغفل  ال  أعدائه حتى  وإدراك خلطط 

 287اآلخرة دائاما نصب عينيه وغايته. ص وأن جيعل اهلل والدار

ا فّقهنا فيه؟  .179  ما هو الدين الذي إذا أراد اهلل بنا خريا

واإلحسان،  واإليامن،  اإلسالم،  هي:  هلا  رابَع  ال  ثالثة  الدين  أمور 

 ٣72هذا هو الدين املطلوب التفّقه فيه. ص

 )تم بحمد اهلل(

 


